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Historicamente, a meningite bacteriana e a septicemia têm sido causadas por 3 microorganismos. 
Haemophilus influenzae tipo b, Streptococcus pneumoniae e Neisseria meningitidis.1 Cinco sorogrupos (A, 
B, C, W-135 e Y) da N meningitidis são responsáveis pela maioria dos casos de doença meningocócica 
invasiva (DMI) mundialmente.15,16

Os programas de vacinação de rotina implementados contra a DMI causada por H influenzae tipo 
b, S pneumoniae e N meningitidis do sorogrupo C reduziram a incidência da meningite bacteriana 
e septicemia causadas por essas bactérias.17-20 Na verdade, o MenB é responsável pela maioria dos 
casos de doença meningocócica em muitos países industrializados.1,21-22 No entanto, não havia vacina 
que oferecesse cobertura ampla contra o MenB até recentemente.15,16,23

Os sinais e sintomas iniciais da DMI - incluindo febre, irritabilidade, sintomas semelhantes à gripe, 
cefaleia, perda de apetite, náusea e vômito - assemelham-se àqueles do resfriado e de outras doenças 
virais comuns.24,26 A falta de sintomas iniciais específicos à doença frequentemente resulta em diagnóstico 
equivocado.26

A doença meningocócica pode progredir de sintomas inespecíficos semelhantes à gripe até a morte 
dentro de 24 horas (a partir do início dos primeiros sintomas).24,26,27 Essa rápida progressão deixa 
pouco tempo para o diagnóstico e o tratamento apropriados em tempo hábil, salientando a necessidade 
de prevenção da doença através de vacinação.28-30

O meningococo B (MenB) é uma 
das principais causas de meningite 
bacteriana nos países de primeiro 
mundo1-14
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• Irritabilidade
• Perda de apetite
• Febre
• Náusea/vômito
• Dor de garganta, coriza
• Dores gerais
• Dor na perna
• Sonolência 
 (lactentes < 1 ano 
 de idade)
• Tônus muscular
 diminuído (lactentes < 1  
 ano de idade)

• Confusão/delírio
• Perda de consciência
• Convulsão
• Choque séptico
• Insuficiência de 

múltiplos sistemas
• Morte

• Mãos e pés frios
• Petéquia
• Erupção cutânea 

purpúrica
• Meningismo
• Rigidez de nuca
• Fotofobia
• Abaulamento da 

fontanela (lactentes < 1 
ano de idade)

FREQUENTEMENTE 
DIAGNOSTICADA 
DE FORMA EQUIVOCADA: 
Os sinais e sintomas 
iniciais são 
frequentemente 
inespecíficos 
e semelhantes 
aos da gripe

HORASHORAS

HORAS

HORAS
POTENCIALMENTE FATAL: 
Muitos casos 
progridem de sintomas 
iniciais inespecíficos 
à morte dentro 
de 24 horas

SINTOMAS CLÁSSICOS 
DE MENINGITE:
Imprevisíveis, nem 
sempre ocorrem

A doença meningocócica pode ser 
frequentemente diagnosticada de forma 
equivocada, é rapidamente progressiva e 
pode ser fatal24-26
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A DMI é uma ameaça à vida e é fatal em aproximadamente 10% dos casos,31 mesmo com intervenção 
médica adequada e cuidados intensivos. A taxa de fatalidade de caso pode ser tão alta quanto 50% 
se a doença não for tratada.24

A doença meningocócica pode causar deficiências sérias e permanentes, apesar do tratamento 
adequado, colocando uma carga pesada sobre os indivíduos, as famílias e a sociedade em geral.24,34,35 
Até 20% dos sobreviventes da DMI apresentam sequelas permanentes significativas, incluindo dano 
cerebral, disfunção adrenal, perda auditiva, insuficiência renal e amputação de membro.24,33,34

Dentre as crianças que sobrevivem à doença meningocócica causada por MenB, aproximadamente 
10% apresentam complicações significativas, incluindo amputações significativas, convulsões, perda 
auditiva significativa e retardo cognitivo. Mais de um terço dos sobreviventes da doença causada 
por MenB na infância apresentam outros déficits permanentes, como distúrbios psicológicos, QI baixo  
(< 85, com base nas escalas de Inteligência de Wechsler), amputações de dedos, perda auditiva 
pequena ou unilateral e déficits de comunicação não significativos.32

A carga psicossocial da DMI pode também ser alta para as famílias. Os pais de crianças com episódios 
severos da doença relataram apresentar desconfortos psicológicos durante meses e até mesmo anos 
posteriormente.35

Mesmo com tratamento médico 
imediato, aproximadamente 1 em 10 
casos de DMI termina em morte31

A doença causada por MenB pode 
levar a sequelas permanentes 
devastadoras24,32,33,34

10%
dos casos terminam em
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sobreviventes de 
MenB apresentam 
outros déficits
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Embora as pessoas de todas as idades estejam sob risco de desenvolver a DMI, esta afeta desproporcionalmente 
os lactentes < 1 ano de idade.34,37 Na verdade, em 2009, a incidência da doença causada por MenB em 
lactentes na Europa foi 23 vezes maior do que aquela para a população, em geral.36

Os lactentes são particularmente suscetíveis à doença meningocócica devido a não exposição prévia  
e a um sistema imunológico imaturo.34,37 Enquanto a maior incidência da doença é vista em lactentes 
< 1 ano de idade, um segundo pico na incidência é visto em adolescentes e adultos jovens, com 15  
a 24 anos de idade.34,36,38,39

*Dados de 2009 relacionados à Áustria, Bélgica, Chipre, República Tcheca, Dinamarca, Estônia, Finlândia, França, Alemanha, 
Grécia, Hungria, Islândia, Irlanda, Itália, Letônia, Lituânia, Luxemburgo, Malta, Países Baixos, Noruega, Polônia, Portugal, 
Romênia, Eslováquia, Eslovênia, Espanha, Suécia e o Reino Unido.

Globalmente, o MenB é responsável pela maioria dos casos de doença meningocócica em lactentes  
< 1 ano de idade.

Os lactentes são os mais vulneráveis à 
doença meningocócica invasiva34,36

A DMI causada por MenB é mundialmente 
uma ameaça, principalmente para os 
lactentes5,7,8,10,11,14,39-41

*Dados epidemiológicos coletados por ano(s): Europa, 2010 (Áustria, Bélgica, Chipre, Dinamarca, Eslováquia, Eslovênia,
Estônia, Espanha, Finlândia, Grécia, Hungria, Islândia, Irlanda, Letônia, Lituânia, Luxemburgo, Malta, Noruega, Países
Baixos, Polônia, Portugal, Romênia, República Tcheca e a Suécia); Reino Unido, 2010-2011; Alemanha, 2012; França,
2011; Itália, 2012; Austrália, 2011; Uruguai, 2012; Brasil, 2013; Colômbia, 2012; Estados Unidos, 2011; Canadá 2007.
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23x
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quando comparados com 
a população em geral na 
Europa*



10 11

A DMI causada por MenB é agora uma doença  
passível de prevenção através da vacinação. A 
vacina adsorvida meningocócica B (recombinante), 
internacionalmente conhecida como BEXSERO®, 
é a primeira vacina contra MenB com o potencial 
de fornecer cobertura ampla contra a maioria 
das cepas do sorogrupo B causadoras da doença 
meningocócica.42

A vacina adsorvida meningocócica B 
(recombinante) é indicada para imunização ativa 
de indivíduos a partir dos 2 meses de idade até os 
50 anos de idade contra a doença meningocócica 
invasiva, causada pela Neisseria meningitidis  
do grupo B. A imunização com esta vacina tem 
o objetivo de estimular a produção de anticorpos 
bactericidas que reconhecem os antígenos da 
vacina NHBA, NadA, fHbp e PorA P1.4  
(o antígeno imunodominante presente no 
componente de vesícula da membrana externa 
[OMV]), o que oferece potencial de cobertura 
ampla contra a DMI.43

Vacina adsorvida 
meningocócica B (recombinante),

internacionalmente conhecida como

A MELHOR  
MANEIRA PARA

COMBATER
UMA DOENÇA 
AGRESSIVA É A
PREVENÇÃO
ATRAVÉS DA
VACINAÇÃO28-30

INTRODUZINDO A VACINA ADSORVIDA 
MENINGOCÓCICA B (RECOMBINANTE), 
INTERNACIONALMENTE CONHECIDA COMO  

BEXSERO®

A PRIMEIRA E ÚNICA 
VACINA DE COBERTURA 
AMPLA CONTRA MenB, 
A PARTIR DOS 2 MESES 
AOS 50 ANOS  
DE IDADE.43
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As vacinas conjugadas que têm como alvo a cápsula polissacarídica de patógenos causadores da meningite 
– tais como H influenzae tipo b, S pneumoniae e N meningitidis dos sorogrupos A, C, W-135 e Y - foram 
bem sucedidas.50-52 Entretanto, as abordagens capsulares das vacinas contra o meningococo do sorogrupo 
B falharam porque a cápsula polissacarídica da N meningitis do sorogrupo B é fracamente imunogênica, 
provavelmente porque é estruturalmente semelhante às moléculas encontradas no tecido neuronal humano.45,49,51

Devido ao fato do uso dos polissacarídeos capsulares do sorogrupo B não ser viável, estratégias existentes 
para o desenvolvimento da vacina contra MenB focaram no uso de antígenos não capsulares, incluindo 
aqueles das OMVs.44,47,48

As vacinas de OMV controlaram de forma bem sucedida surtos locais, causados por cepas específicas de  
N meningitidis do sorogrupo B em Cuba, no Brasil, no Chile, na Noruega e na Nova Zelândia.53 Entretanto, 
as epidemias e surtos por sorogrupo são normalmente clonais, causados por uma cepa específica de PorA 
P1.4 (estrutura de membrana externa).15,53 As proteínas de membrana externa PorA possuem um alto grau de 
variabilidade de sequência entre as cepas de MenB.54-56 Como tal, as vacinas de OMV personalizadas - ao 
mesmo tempo em que são eficazes no controle de surtos contra uma única cepa de MenB - não oferecem 
cobertura ampla contra a doença meningocócica causada por MenB.56-58

O desenvolvimento de uma vacina  
com cobertura ampla contra MenB  
foi desafiador44-49

Vacina adsorvida meningocócica B 
(recombinante), internacionalmente conhecida 
como BEXSERO®: resultado de 20 anos  
de pesquisas pioneiras na luta para ajudar  
a oferecer uma cobertura ampla contra  
a doença causada por MenB56-65

Tentativas sem 
sucesso para o 
desenvolvimento 
de uma vacina de 
cobertura ampla 
contra MenB 
usando métodos 
convencionais

A vacina contra MenB 
representa o primeiro 
exemplo de aplicação 
bem sucedida da 
vacinologia reversa

A vacina adsorvida 
meningocócica B 
(recombinante) inclui 4 
componentes antigênicos: 
3 antígenos proteicos (fHbp, 
NadA e NHBA) somados a 
OMV de N meningitidis do 
grupo B, cepa NZ98/254 
(PorA P1.4 é o antígeno 
imunodominante)

A vacina adsorvida 
meningocócica 
B (recombinante) 
recebe aprovação 
na UE para uso em 
indivíduos a partir 
de 2 meses de idadeA vacina adsorvida 

meningocócica B 
(recombinante) demonstra 
uma resposta imune 
protetora em estudos 
pivotais, de fase III, 
começando a partir 
de 2 meses de idade

Sequenciamento 
do genoma completo 
de uma cepa 
virulenta de MenB 
(MC58)

Antes de
1995

2000

2002

2006

2011

2013

Aprovação no Brasil a 
partir dos 2 meses 
aos 50 anos de idade

2015

 

Alvos para uma vacina meningocócica

Cápsula polissacarídica

Proteínas Subcapsulares

Usada na vacina 
MenACWY
• Não é adequada para MenB

Alvos potenciais da 
vacina contra MenB
• Diversos tipos
• Variam entre as cepas
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fHbp
Proteína de Ligação 
ao Fator H
• Se liga ao fator H, o que 
permite a sobrevivência da 

 bactéria no sangue NHBA
Antígeno de Neisseria de 
Ligação à Heparina
• Se liga à heparina, 
o que pode promover 
a sobrevivência da bactéria 
no sangue

• Presente em praticamente 
todas as cepas

PorA
Porina A: PorA P1.4 da NZ*
• PorA P1.4, o antígeno 
imunodominante da OMV da 
N meningitidis do grupo B, cepa 
NZ98/254, induz resposta 
bactericida específica à cepa

NadA
Adesina A Neisseria
• Promove a aderência 
e invasão através das 
células epiteliais 
humanas

• Pode ser importante 
para a colonização

A vacina adsorvida meningocócica B 
(recombinante), internacionalmente conhecida 
como BEXSERO®, consiste de 4 componentes 
antigênicos estrategicamente escolhidos para 
ajudar a oferecer uma cobertura ampla contra 
a maioria das cepas circulantes de MenB 43

A vacina adsorvida meningocócica B (recombinante) foi avaliada em um amplo programa de 
desenvolvimento clínico que foi composto de 8 estudos, 7 dos quais foram estudos clínicos randomizados, 
controlados. Esses estudos compreenderam 6.427 indivíduos a partir de 2 meses de idade, incluindo 
4.843 lactentes e crianças que estão começando a andar e 1.584 adolescentes e adultos. Dos indivíduos 
que receberam a série primária para lactentes da vacina adsorvida meningocócica B (recombinante), 
1.630 receberam uma dose de reforço no segundo ano de vida.73

*Dos indivíduos que receberam a série primária para lactentes da vacina adsorvida meningocócica B (recombinante),  
1.630 receberam uma dose de reforço no segundo ano de vida

*Usada na vacina MeNZB® altamente eficaz para a cepa específica.

INDIVÍDUOS 
A PARTIR DE 2 MESES 

DE IDADE

6.427

LACTENTES 
E CRIANÇAS 
QUE ESTÃO 
COMEÇANDO 
A ANDAR

4.843*

ADOLESCENTES
E ADULTOS

1.584

Devido às limitações das vacinas polissacarídicas e de OMV, a pesquisa por uma vacina de cobertura 
ampla contra MenB se focou na descoberta de proteínas subcapsulares com expressão na superfície 
da membrana externa que fossem candidatas promissoras à vacina. Entretanto, dada a diversidade 
genética das cepas de MenB circulantes, as vacinas que contam com um único componente antigênico 
proteico são passíveis de serem amplamente ineficazes.56

A vacina adsorvida meningocócica B (recombinante), uma vacina contra MenB de múltiplos componentes, 
deve ajudar a oferecer uma maior cobertura contra a doença causada por MenB tendo como alvo, 
através de múltiplos mecanismos, antígenos específicos importantes com relação à sobrevida, função, 
virulência ou patogenicidade da bactéria.66 Além disso, os antígenos proteicos foram selecionados 
com base em sua conservação entre uma ampla variedade de cepas (ou seja, os mais frequentemente 
encontrados na maioria das cepas) e suas respostas bactericidas.56,66

A incorporação de múltiplos antígenos nesta vacina torna mais provável o potencial de maior cobertura 
de cepas do sorogrupo B (estimulando anticorpos contra múltiplos antígenos) do que gerar anticorpos 
contra um antígeno específico. Muitas das cepas meningocócicas circulantes globalmente mostraram 
expressar mais de um dos antígenos encontrados na vacina adsorvida meningocócica B (recombinante), 
fornecendo segurança de que a vacina ainda pode ser eficaz mesmo se um antígeno tiver sua expressão 
diminuída (isto é, se ele for downregulated) ou sofrer mutação.42

Quatro componentes antigênicos foram selecionados para inclusão na vacina adsorvida meningocócica 
B (recombinante), internacionalmente conhecida como BEXSERO®:54,67-72

O programa de desenvolvimento clínico 
robusto da vacina adsorvida meningocócica B 
(recombinante), internacionalmente conhecida 
como BEXSERO®, começa com lactentes  
a partir de 2 meses de idade43,73
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A vacina adsorvida meningocócica 
B (recombinante), internacionalmente 
conhecida como BEXSERO®, alcança 
uma resposta imune precocemente na 
vida, ajudando a proteger populações 
vulneráveis43

A vacina adsorvida meningocócica B (recombinante), internacionalmente conhecida como BEXSERO®, 
mostrou, em grandes estudos de fase III, ser altamente imunogênica em lactentes (começando aos  
2 meses de idade), em crianças que estão começando a andar e em crianças maiores.

Uma resposta imune protetora contra todos os antígenos da vacina adsorvida meningocócica B 
(recombinante) foi demonstrada em lactentes após receberem 3 doses, aos 2, 4 e 6 ou 2, 3 e 4 meses 
de idade, permitindo um esquema de vacinação flexível.43,61,64,74

Imunogenicidade da série primária 
para lactentes43,64

• Altas taxas de respostas imunes protetoras foram alcançadas para cada um dos 4 componentes antigênicos, mesmo após  
a série primária43

• Uma dose de reforço entre 12 e 23 meses de idade é necessária43§

• Assim como com todas as vacinas, a vacinação com a vacina adsorvida meningocócica B (recombinante) pode não proteger 
todos os indivíduos43

§A duração da proteção de anticorpo da vacina adsorvida meningocócica B (recombinante), como uma nova vacina, ainda 
não está determinada.43

* Sangue coletado aos 7 meses, N=1149-1152.
†Sangue coletado em 13 meses, N=421-424.
‡N=100.

Imunogenicidade em lactentes e crianças > 6 meses de idade

Nos lactentes e crianças > 6 meses de idade, a vacina adsorvida meningocócica B (recombinante) 
mostrou ser imunogênica quando administrada como uma série primária de 2 doses, com intervalo de 
2 meses, com uma dose de reforço recomendada para crianças recebendo a série primária antes dos 
2 anos de idade.43

Antes do reforço 
(12 meses)
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Taxas de respostas imunes relacionadas à vacina adsorvida meningocócica 
B (recombinante), internacionalmente conhecida como BEXSERO®, 1 mês após 
a série primária, antes da dose de reforço e 1 mês após a dose de reforço; 
esquema de 2-4-6-12 meses
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A vacina adsorvida meningocócica B (recombinante) é imunogênica nos adolescentes a partir de 11 
anos de idade e adultos, quando administrada como uma série de 2 doses com intervalo não menor 
que 1 mês entre as doses. Altas taxas de resposta imune protetora foram alcançadas para cada um dos 
4 componentes antigênicos, mesmo após a primeira dose nos adolescentes.43

Por que nos adolescentes?

Ao mesmo tempo em que a maior incidência de doença meningocócica é vista em lactentes, os 
adolescentes permanecem como um grupo de risco importante.34 Em muitos países, a incidência de 
doença meningocócica é bimodal, com um segundo pico de incidência da doença ocorrendo em 
adolescentes e jovens adultos com 15 a 24 anos de idade.10,36,39 Os adolescentes também são os 
carreadores predominantes de meningocócos.75

Embora a diminuição dos títulos geométricos médios após a vacinação com a vacina adsorvida 
meningocócica B (recombinante) ocorra com o tempo, esta é variável entre os antígenos. Devido ao 
fato desta ser uma vacina de múltiplos componentes, títulos protetores contra outros antígenos podem 
persistir mesmo se anticorpos contra um antígeno específico diminuírem.43,64 A necessidade de doses de 
reforço adicionais para manter a imunidade protetora de longo prazo não foi estabelecida.43

Os dados descritos acima, exceto a cor cinza, referem-se a 1 mês após a última dose (de 2 doses) nas séries de vacinação com intervalos  
de 1, 2 e 6 meses.

*N=1356-1357, fHbp, NadA, PorA P1.4 na avaliação basal de todos os indivíduos recebendo a vacina adsorvida meningocócica  
B (recombinante)  no mês 0; N=92, dados basais de NHBA representam a taxa misturada dos grupos 0-1 e 0-2 da vacina adsorvida 
meningocócica B (recombinante). Uma alta porcentagem de indivíduos nessa população de adolescentes apresentou evidência de anticorpos 
bactericidas pré-existentes contra o NHBA. 

† N = 638-639.
‡ N=319-320.
§ N=86.
|| N=46.

Evidência de persistência de anticorpos bactericidas até 1 ano após a 
vacinação com a vacina adsorvida meningocócica B (recombinante) foi 
demonstrada nos lactentes e nas crianças que estão começando a andar

A vacina adsorvida meningocócica B 
(recombinante), internacionalmente conhecida 
como BEXSERO®, alcança uma resposta imune 
robusta em adolescentes43,63

A persistência de títulos de anticorpos 
protetores foi demonstrada com a vacina 
adsorvida meningocócica B (recombinante), 
internacionalmente conhecida como BEXSERO®43

Taxas de respostas imunes relacionadas à vacina adsorvida meningocócica B 
(recombinante), internacionalmente conhecida como BEXSERO®, em adolescentes 
de 11 a 17 anos de idade, 2 doses com intervalos de 1, 2 ou 6 meses

Idade na 
Vacinação Inicial Série Primária Persistência após a

Série Primária

Lactentes

2, 4, 6, 12 meses 12 meses

Crianças que estão
começando a andar

13–15 meses 12 meses
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A vacina adsorvida meningocócica B 
(recombinante), internacionalmente conhecida 
como BEXSERO®, pode ser coadministrada 
com outras vacinas de rotina43

A vacina adsorvida meningocócica 
B (recombinante), internacionalmente 
conhecida como BEXSERO®, tem um perfil de 
tolerabilidade bem estabelecido43

Os estudos clínicos demonstraram que as respostas imunes das vacinas de rotina coadministradas não 
foram alteradas pela administração concomitante da vacina adsorvida meningocócica B (recombinante), 
com base nas taxas de resposta de anticorpo não inferiores às das vacinas de rotina administradas 
isoladamente. Resultados inconsistentes foram observados entre os estudos com relação às respostas ao 
poliovírus inativado tipo 2 e ao conjugado pneumocócico do sorotipo 6B e menores títulos de anticorpo 
contra o antígeno pertactina da pertussis também foram observados, mas esses dados não sugerem 
interferência clínica.43

Nos lactentes ou crianças (< 2 anos de idade), as reações adversas locais e sistêmicas mais comuns 
observadas nos estudos clínicos foram sensibilidade e eritema no local da injeção, febre e irritabilidade.43

Nos estudos clínicos envolvendo lactentes, a febre ocorreu mais frequentemente quando a vacina adsorvida 
meningocócica B (recombinante) foi coadministrada com vacinas de rotina (contendo os seguintes antígenos: 
conjugado pneumocócico 7-valente, difteria, tétano, pertussis acelular, hepatite B, poliomielite inativada e H 
influenzae tipo b) do que quando administrada isoladamente. Quando a vacina adsorvida meningocócica B 
(recombinante) foi administrada isoladamente, a frequência de febre foi semelhante àquela observada com 
vacinas de rotina para lactentes administradas durante os estudos clínicos.43

Quando a febre ocorreu, geralmente seguiu um padrão previsível, com a maioria resolvendo-se no dia 
após a vacinação.43

Nos estudos clínicos, o uso profilático de paracetamol mostrou reduzir a incidência e a severidade 
da febre sem afetar a imunogenicidade da vacina adsorvida meningocócica B (recombinante) ou das 
vacinas de rotina.43

Nos adolescentes e adultos, as reações adversas locais e sistêmicas mais comuns observadas foram dor 
no local da injeção, mal estar e cefaleia.43

*Vacina conjugada pneumocócica 7-valente, vacina contra difteria, tétano, pertussis acelular, hepatite B, poliomielite inativada 
e H influenzae tipo b.

†Vacinações separadas podem ser consideradas quando possível.

População Reações Adversas 
Mais Comuns

Vacina adsorvida 
meningocócica B 
(recombinante) 
Administrada 
Isoladamente

Vacina adsorvida 
meningocócica B 
(recombinante) 
Administrada com 
Outras Vacinas*,†

Lactentes
Sensibilidade e 
eritema no local 
da injeção, febre e 
irritabilidade

A frequência de febre  
foi semelhante àquela 
associada com vacinas 
de rotina para lactentes* 
administradas durante  
os estudos clínicos

Maior taxa de febre 
e reações sistêmicas 
(irritação, alteração nos 
hábitos alimentares, 
sonolência, sensibilidade 
no local da injeção)

Adolescentes

Em adolescentes e adultos, as reações adversas locais e sistêmicas mais 
comuns observadas foram dor no local da injeção, mal-estar e cefaleia.
Nenhum aumento na incidência ou gravidade das reações adversas foi 
observado com doses subsequentes do esquema de vacinação.

• Difteria

• Tétano

• Pertussis acelular

• H influenzae tipo b

• Poliomielite inativada

• Hepatite B

• Conjugado pneumocócico 
7-valente

• Sarampo

• Caxumba

• Rubéola

• Varicela

A vacina 
adsorvida 

meningocócica B 
(recombinante), 

internacionalmente 
conhecida como 

BEXSERO®, pode ser 
administrada  

concomitantemente 
com qualquer um 
desses antígenos

vacinais, como 
vacinas 

monovalentes 
ou combinadas:
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A partir de 2 meses aos 50 anos 
de idade, a vacina adsorvida 
meningocócica B (recombinante), 
internacionalmente conhecida como 
BEXSERO®, oferece diversas opções de 
posologia que se adaptam às visitas de 
vacinação de rotina43

Administração, 
armazenamento e estabilidade

Os esquemas de vacinação da vacina adsorvida meningocócica B (recombinante) são práticos para 
implementação e as vacinas podem ser integradas prontamente nas visitas e nos esquemas de vacinação 
de rotina.61,64 Pode ser coadministrada com outras vacinas, exceto com a vacina pertussis de células 
inteiras ou administrada separadamente, se preferido.43,61,64

Administração da vacina adsorvida meningocócica B (recombinante), 
internacionalmente conhecida como BEXSERO®:43

• A vacina é fornecida como uma suspensão injetável de 0,5mL em uma seringa preenchida (vidro 
Tipo I) com um êmbolo (borracha bromobutílica Tipo I) e com uma tampa protetora (borracha Tipo I 
ou Tipo II) sem agulhas.

• A vacina é administrada através de injeção intramuscular profunda, preferencialmente no aspecto 
anterolateral da coxa nos lactentes ou na região do músculo deltoide na parte superior do braço em 
indivíduos mais velhos.

• Locais de injeção separados devem ser utilizados se mais de 1 vacina for administrada ao mesmo 
tempo.

• A vacina não deve ser injetada por via intravenosa, subcutânea ou intradérmica e não deve ser 
misturada com outras vacinas na mesma seringa.

• Antes do uso, a seringa preenchida deve ser bem agitada a fim de formar uma suspensão 
homogênea. A vacina deve ser visualmente inspecionada com relação à detecção de material 
particulado e descoloração antes da administração. No caso de qualquer material particulado 
estranho e/ou variação do aspecto físico ser observada, a vacina não deve ser administrada. 
Qualquer produto medicinal não usado ou material residual deve ser descartado em conformidade 
com as exigências locais.

Armazenamento e estabilidade43

• Validade: 2 anos.

• Armazenar em um refrigerador (entre 2ºC e 8ºC).

• Não congelar.

• Armazenar na embalagem original a fim de proteger da luz.

• Durante o armazenamento, um depósito fino esbranquiçado pode ser observado na seringa 
preenchida contendo a suspensão.

a A necessidade e o tempo para a dose de reforço adicional ainda não foram estabelecidos.
* Não há dados em adultos acima de 50 anos de idade.

Faixa etária Esquema 
primário

de vacinação

Intervalos 
entre

as doses
primárias

Dose de reforço

Lactentes não
vacinados de
6 a 11 meses

de idade

Não menos
que 2 meses

Sim, uma dose no
segundo ano de

vida, com intervalo
de pelo menos 
2 meses entre a

vacinação primária 
e a dose de reforçoa

doses de 
0,5 ml cada

2

Lactentes de
2 a 5 meses

de idade

Não menos
que 2 meses

Sim, uma dose 
entre os 

12 e 23 mesesadoses de 
0,5 ml cada

3

Crianças 
(a partir de 
1 ano de 
idade), 

adolescentes 
e adultos 

(até 50 anos 
de idade)

*Para mais detalhes sobre a posologia consulte a bula.

Não menos
que 2 meses

Necessidade 
não estabelecidaa 

doses de 
0,5 ml cada

2
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A estimativa do impacto da vacinação com a vacina adsorvida meningocócica B (recombinante), 
internacionalmente conhecida como BEXSERO®, na saúde pública necessita da avaliação de cobertura 
da cepa além de dados de imunogenicidade.80 A cobertura da vacina é prevista através de um ensaio 
chamado Sistema de Tipagem de Antígeno Meningocócico (MATS). O MATS avalia o grau ao qual 
as cepas de MenB circulantes expressam fHbp, NadA, NHBA e PorA P1.4 e ajuda a determinar a 
probabilidade que as cepas serão destruídas no ensaio bactericida sérico utilizando o complemento 
humano (hSBA), o correlato bem estabelecido de proteção, por anticorpos induzidos pela vacinação 
com  a referida vacina.42,80

Aproximadamente 1.000 diferentes cepas de MenB causadoras de doença (coletadas entre 2007 e 
2008) foram analisadas em 5 países europeus. Dependendo do país de origem, entre 73% e 87% dos 
isolados de MenB tiveram um perfil de antígeno estimado pelo MATS para ser coberto pela vacina. Em 
geral, 78% das ~1000 cepas foram potencialmente suscetíveis aos anticorpos induzidos pela vacina.43  
Esses resultados apoiam o potencial da vacina adsorvida meningocócica B (recombinante) de ter um 
alto impacto na prevenção da doença. Com base na análise pelo MATS dos isolados meningocócicos 
invasivos do grupo B coletados em 2010, a estimativa de cobertura das cepas pela vacina adsorvida 
meningocócica B (recombinante) no Brasil é de 81% (intervalo de confiança a 95%: 71% - 95%).43

*Inglaterra e País de Gales, França, Alemanha, Itália, Noruega, República Tcheca e Espanha.
Dados de ano(s) coletados com relação à cobertura prevista contra cepa de MenB: Canadá, 2006-2009; Estados Unidos, 
2000-2008; Brasil, 2010; Europa, Noruega, Reino Unido, Alemanha, França e Itália, julho de 2007-junho de 2008; Espanha, 
2008-2010; Grécia, 2008-2010; República Tcheca, 2007-2010, Austrália, 2007-2011.

78%
EUROPA*

66%
CANADÁ

91%
ESTADOS
UNIDOS

81%
BRASIL

85%
NORUEGA

73%
REINO 
UNIDO

69%
ESPANHA

87%
ITÁLIA 76%

AUSTRÁLIA

85%
FRANÇA

82%
ALEMANHA

88%
GRÉCIA

74%
REPÚBLICA
TCHECA

A vacina adsorvida 
meningocócica B (recombinante), 
internacionalmente  
conhecida como  

BEXSERO® 

É UM PASSO REVOLUCIONÁRIO
NA LUTA 
GLOBAL 
CONTRA 
A DOENÇA 
MENINGOCÓCICA

A cobertura prevista das cepas de 
MenB indica o potencial impacto 
da  vacina adsorvida meningocócica 
B (recombinante), internacionalmente 
conhecida como BEXSERO®, sobre a 
doença causada por MenB42,76-79



26 27

Vacina adsorvida 
meningocócica B (recombinante),

internacionalmente conhecida como

A PREVENÇÃO  
É ESSENCIAL E A  
MenB AGORA  
PODE SER 
AMPLAMENTE 
EVITÁVEL 
ATRAVÉS 
DE VACINAÇÃO
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VACINA ADSORVIDA MENINGOCÓCICA B (RECOMBINANTE) da Novartis – Reg. MS. 1.0068.1118. Proteína de fusão NHBA recombinante de 
Neisseria meningitidis grupo B, Proteína NadA recombinante de Neisseria meningitidis grupo B, Proteína de fusão fHbp recombinante de 
Neisseria meningitidis grupo B, Vesículas de Membrana Externa (OMV) de Neisseria meningitidis grupo B. INDICAÇÕES: USO ADULTO E 
PEDIÁTRICO A PARTIR DE 2 MESES A 50 ANOS DE IDADE. Para a imunização ativa contra a doença meningocócica invasiva causada pela 
bactéria Neisseria meningitidis do grupo B. Administração por via intramuscular. CONTRAINDICAÇÕES: Hipersensibilidade às substâncias ativas 
ou a qualquer um dos excipientes da fórmula. ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES: A administração deve ser adiada em indivíduos que estejam com 
doença febril aguda grave. A presença de uma infecção menor, como resfriado, não deve resultar no adiamento da vacinação. Não injetar por 
via intravascular. Tratamento e supervisão médica apropriados devem sempre estar prontamente disponíveis em caso de evento anafilático após 
administração da vacina. Reações relacionadas à ansiedade, incluindo reações vasovagais (síncope), hiperventilação ou reações relacionadas 
ao estresse podem ocorrer em associação à vacinação como uma resposta psicogênica à injeção com agulha. É importante que procedimentos 
estejam disponíveis para evitar lesões devido a um desmaio. Esta vacina não deveria ser administrada em indivíduos com trombocitopenia ou 
qualquer distúrbio de coagulação que possa contraindicar uma injeção intramuscular, a menos que o potencial benefício exceda claramente o 
risco da administração. Assim como com qualquer vacina, a vacinação com esta vacina pode não proteger todos os indivíduos vacinados. Não 
se espera que a vacina forneça proteção contra todas as cepas meningocócicas circulantes do grupo B. Elevação de temperatura pode ocorrer 
após a vacinação de lactentes e crianças. A administração profilática de antipiréticos no momento e logo após a vacinação pode reduzir a 
incidência e a intensidade de reações febris pós-vacinação sem impactar na resposta à vacina. A segurança e a eficácia desta vacina não foram 
avaliadas em indivíduos imunocomprometidos. Em indivíduos imunocomprometidos, a vacinação pode não resultar em uma resposta protetora de 
anticorpos. Não há dados sobre o uso da vacina em indivíduos acima de 50 anos de idade ou pacientes com condições médicas crônicas. A 
tampa protetora da seringa pode conter borracha natural de látex, portanto profissionais da saúde devem considerar o risco-benefício antes de 
administrar esta vacina em indivíduos com histórico conhecido de hipersensibilidade ao látex. A canamicina é utilizada no início do processo de 
fabricação e é removida durante as fases posteriores de fabricação. Se estiver presente, os níveis de canamicina na formulação final da vacina 
são menores que 0,01 microgramas por dose. O uso seguro da vacina por indivíduos sensíveis à canamicina não foi estabelecido. Este 
medicamento contém menos de 1 mmol de sódio (23 mg) por dose; isso significa que é essencialmente livre de sódio. Atenção diabéticos: este 
medicamento contém SACAROSE. Fertilidade: Não há dados sobre a fertilidade em humanos. Não houve efeitos sobre a fertilidade feminina nos 
estudos em animais. Gravidez: Estão disponíveis dados clínicos insuficientes sobre exposição durante a gravidez. O risco potencial para a mulher 
grávida é desconhecido. Porém, a vacinação não deve ser suspensa quando houver risco claro de exposição à infecção meningocócica. Não 
houve evidência de toxicidade materna ou fetal, e nenhum efeito sobre a gravidez, comportamento materno, fertilidade feminina ou desenvolvimento 
pós-natal em estudos com animais. Lactação: Informações sobre a segurança da vacina durante a lactação não estão disponíveis. Não foram 
observadas reações-adversas em estudos com animais até o 29º dia de lactação. Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas 
ou amamentando sem a orientação do médico ou cirurgião dentista. A vacina tem influência nula ou insignificante na habilidade de dirigir e 
operar máquinas. Entretanto, algumas reações adversas podem afetar temporariamente a habilidade de dirigir ou operar máquinas. INTERAÇÕES 
MEDICAMENTOSAS: A vacina pode ser administrada concomitantemente com qualquer um dos seguintes antígenos vacinais, como vacinas 
monovalentes ou como vacinas combinadas: difteria, tétano, pertussis acelular, Haemophilus influenzae tipo B, poliomielite inativada, hepatite B, 
conjugado pneumocócico heptavalente, sarampo, caxumba, rubéola e varicela. Estudos clínicos demonstraram que as respostas imunes das 
vacinas de rotina coadministradas não foram afetadas pela administração concomitante da vacina adsorvida meningocócica B (recombinante). 
Resultados inconsistentes foram observados em estudos com relação às respostas ao poliovírus tipo 2 inativado e ao conjugado pneumocócico do 
sorotipo 6B, e títulos de anticorpos menores para o antígeno pertactina da pertussis também foram notados, mas estes dados não sugerem 
interferência clinicamente significativa. Os perfis de segurança das vacinas coadministradas não foram afetados pela administração concomitante 
desta vacina, com exceção da ocorrência mais frequente de febre, sensibilidade no local da injeção, mudança nos hábitos alimentares e 
irritabilidade. O uso profilático de paracetamol reduz a incidência e a gravidade da febre sem afetar a imunogenicidade tanto desta vacina 
quanto das vacinas de rotina. Não foi estudado o efeito dos outros antipiréticos além do paracetamol na resposta imunológica. A administração 
concomitante desta vacina com outras vacinas além das mencionadas acima não foi estudada. A administração concomitante de vacinas 
contendo pertussis de células inteiras com a vacina adsorvida meningocócica B (recombinante) não foi estudada e, portanto, não é recomendada. 
Quando administrada concomitantemente com outras vacinas, esta vacina deve ser aplicada em local de injeção distinto. Incompatibilidades: Na 
ausência de estudos de compatibilidade, este produto não deve ser misturado com outros produtos medicinais. REAÇÕES ADVERSAS: Lactentes e 
crianças (até 10 anos de idade) - distúrbios alimentares, sonolência, choro incomum, convulsões (incluindo convulsões febris), palidez, síndrome 
de Kawasaki, diarreia, vômito, erupção cutânea, eczema, urticária, febre (≥ 38°C), sensibilidade, eritema, inchaço e induração no local da 
injeção, irritabilidade, febre (≥ 40ºC). Adolescentes (a partir de 11 anos de idade) e Adultos - cefaleia, náusea, dor, inchaço, induração e eritema 
no local da injeção, mal-estar, mialgia, artralgia. Reações adversas relatadas durante a vigilância pós-comercialização: Além dos relatos em 
estudos clínicos, relatos voluntários em todo o mundo de eventos adversos a esta vacina desde a sua introdução no mercado, foram listados. Como 
esses eventos foram relatados voluntariamente por uma população de tamanho incerto, nem sempre é possível estimar sua frequência de forma 
confiável: bolhas em torno ou no local da injeção, reações alérgicas (incluindo anafilaxia), síncope ou respostas vasovagais à injeção. POSOLOGIA: 
Lactentes de 2 a 5 meses de idade: Três doses de 0,5 ml cada, com a primeira dose administrada aos 2 meses de idade com intervalo entre as 
doses primárias de não menos que 2 meses e uma dose de reforço entre os 12 e 23 meses de idade. Lactentes não vacinados de 6 a 11 meses 
de idade: Duas doses de 0,5mL cada com intervalo entre as doses primárias de não menos que 2 meses e uma dose de reforço no segundo ano 
de vida, com intervalo de pelo menos 2 meses entre a vacinação primária e a dose de reforço. Crianças não vacinadas de 12 a 23 meses de 
idade: Duas doses de 0,5mL cada com intervalo entre as doses primárias de não menos que 2 meses. A necessidade de uma dose de reforço não 
está estabelecida. Crianças de 2 a 10 anos de idade: Duas doses de 0,5 mL cada com intervalo entre as doses primárias de não menos que 2 
meses. A necessidade de uma dose de reforço não está estabelecida. Adolescentes (a partir de 11 anos de idade) e adultos: Duas doses de 0,5 
mL cada com intervalo entre as doses primárias de não menos que 1 mês. A necessidade de uma dose de reforço não está estabelecida. Venda 
sob prescrição médica. SE PERSISTIREM OS SINTOMAS, O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO. Informações baseadas na bula da vacina 
adsorvida meningocócica B (recombinante) aprovada em 19/01/2015.
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